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Bir topluluğun küme oluşturması için, varlıkların 

belirli olması, anlamlı olması ve herkes tarafından aynı 

şekilde bilinmesi ve yorumlanması gerekir. 

 

 

 

 

"Ankara'nın bazı ilçeleri" bir küme oluşturmaz. 

"Bazı" kelimesine belirsizlik vardır. Bu ilçelerin hangi 

ilçeler oldukları kesin olarak bilinmemektedir. 

 

 

"Sınıfımızdaki çalışkan öğrenciler" bir küme oluşturmaz.  

Hangi öğrencilerin çalışkan olduğu herken için aynı 

değildir. Dolayısıyla bu ifade küme oluşturmaz. 

 

 

Boş küme 

Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine 

kümenin elemanı denir. 

Kümeler genellikle A, B, C... gibi büyük harflerle 

gösterilir. 

 

 

Hiç bir elemanı olmayan kümelere boş küme denir ve 

boş küme Ø veya {} sembolleriyle gösterilir. 
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Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir? 

A) Okulumuzun en yakışıklı erkeği 

B) Çift sayılar 

C) 5'in katı olan sayılar 

D) Yılın 15. ayı 

  

Çözüm: 

A şıkkındaki ifade küme belirtmez. Bu yüzden boş küme 

de olamaz. 

B şıkkındaki ifade bir küme belirtir. Ancak elemanı olan 

bir küme olduğu için boş küme değildir. 

C şıkkındaki ifade yine elemanı olan bir küme olduğu için 

boş küme değildir. 

D şıkkındaki ifadede böyle bir ay yoktur. Elemanı 

olmadığı için boş kümedir. 

 

 

Kümenin Elemanı ve 

Eleman Sayısı 

 

 

 

 

 

 

 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 elemanlarından oluşan küme A olsun. 

Bu durumda; 

4 ∈ A   (4 A kümesinin elemanıdır.) 

12 ∉ A  (12 A kümesinin elemanı değildir. 

A kümesinin 10 tane elemanı olduğundan eleman sayısı 10 

dur. 

Yani s(A) = 10 dur. 
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Çözüm: 

5 ∈ A yanlıştır. Doğrusu; {5} ∈ A olmalıdır. 

e ∈ A doğrudur. 

{a} ∈ A yanlıştır. Doğrusu; a ∈ A olmalıdır. 

15 ∉ A doğrudur. Çünkü {15} ∈ A dır. 

  

Bu durumda cevap B seçeneği olur. 

 

 

Çözüm: 

Verilen kümeleri liste yöntemiyle yazalım ve eleman 

sayılarını belirleyelim. 

K={0,1,2,3,4,5,6,7} olup s(K) = 8 dir. 

L={0,2,4,6,8} olup s(L) = 5 dir. 

M={R,E, Y, H, A, N} olup s(M) = 6 dir. 

N={a, e, ı, i, o, ö, u, ü} olup s(N) = 8 dir. 

Bu durumda doğru cevap D seçeneği olur. 

 

 

 

Kümelerin Kesişimi 

ve Birleşimi 

Birden fazla kümenin tüm elemanlarının bir araya 

getirilerek her bir elemanın birer kez yazılması ile 

oluşturulan kümeye birleşim kümesi denir. 

"∪" sembolü ile gösterilir. 

A ve B gibi herhangi iki kümenin birleşimi A∪B ile 

gösterilir ve "A birleşim B" şeklinde okunur. 

 

 

 

A∪B kümesinin venn şemasıyla gösterimi yukarıdaki 

gibidir. 

 

 

  

Yukarıda verilen A ve B kümeleri için; 

A={a, d, f, b, g} ve B={b, g, c, e, h} olduğundan; 

A∪B={a, d, f, b, g, c, e, h} olur. 
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Birden fazla kümenin ortak elemanlarının bulunduğu 

kümeye kesişim kümesi denir. 

"∩ " sembolü ile gösterilir. 

A ve B gibi herhangi iki kümenin kesişimi A∩B ile 

gösterilir ve "A kesişim B" şeklinde okunur. 

A∩B kümesi, hem A da hem de B de ulunan ortak 

elemanları içerir. 

  

A∩B kümesinin venn şemasıyla gösterimi yukarıdaki 

gibidir. 

 

 

 

Yukarıda verilen A ve B kümeleri için; 

A={1, 2, 3} ve B={3, 4} olduğundan; 

A∩B={3} olur. 

 

 

K={12 den küçük çift doğal sayılar} 

M={6 dan büyük rakamlar} 

Yukarıda K ve M kümeleri ortak özellik yöntemiyle 

verilmiştir. 

Buna göre K∩M kümesini bulalım. 

  

Öncelikle verilen kümeleri liste yöntemiyle yazalım. 

K={0, 2, 4, 6, 8, 10} 

M={7, 8, 9} olduğundan her iki kümede bulunan ortak 

elemanlar; 

K∩M={8} olur. 

 

 

 

Yukarıda verilen A, B, C ve E kümeleri için; 

a) A kümesini, 

b) B kümesini, 

c) C kümesini, 

d) E kümesini, 

e) A∩B kümesini 

f) B∩C kümesini, 

g) A∩C kümesini, 

h) A∩B∩C kümesini, 

ı) A∪B kümesini, 
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i) B∪C kümesini, 

j) A∪C kümesini, 

k) A∪B∪C kümesini bulunuz. 

 

Çözüm: 

a) A={1, 2, 3, 5, 6} olur. 

b) B={3, 4, 5, 8} olur. 

c) C={4, 5, 6, 7} olur. 

d) E={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} 

e) A∩B={3, 5} 

f) B∩C={4, 5} 

g) A∩C={5, 6} 

h) A∩B∩C={5} 

ı) A∪B={1, 2, 3, 4, 5, 6, 8} 

i) B∪C={3, 4, 5, 6, 7, 8} 

j) A∪C={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} 

k) A∪B∪C={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} olur. 

 

 

 

  

  

Çözüm: 

A={A, Y, H, N} 

B={A, Y, D, N} olduğundan 

A∪B={A, Y, H, N, D} olup, 

s(A∪B)=5 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. 

 

Kümelerin Farklı Gösterimleri 

 

 

 

 

 

 

A={Salı, Cuma, Pazar} 

 

B={a, b, c, d} 
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 Çözüm: 

Doğru cevap B seçeneğidir. Çünkü bir kümede bir eleman 

birden fazla yazılamaz. 

 

=>Bir kümede bir eleman bir kere yazılır. Elemanların 

yazılış sırası önemli değildir. 

 

2. Kümenin Ortak Özellik Yöntemiyle 

Gösterimi 
 

Bir kümeyi oluşturan elemanların hepsinin ortak 

özelliği varsa, küme parantezi içinde, elemanlarının 

ortak özelliği yazılarak gösterilir. 

Kümeyi, elemanlarının özelliklerini belirterek 

yazmaya kümenin ortak özellik yöntemiyle 

gösterimi denir.  

 

 

A={1,2,3,4} kümesinin ortak özellik yöntemiyle 

gösterimi, 

A={5 ten küçük sayma sayıları} dır. 

  

 

Ortak özellik yöntemiyle gösterimi, 

B={ANKARA kelimesindeki harfler} olan kümeyi liste 

yöntemiyle yazınız. 

  

Çözüm: 

 B={a,n,k,r} olur. 

 

 

 

3. Kümenin Şemayla (Venn) Gösterimi 
 

Bir kümenin elemanlarını elemanlarının yanına nokta 

koyarak bir eğri içerisinde göstermeye kümenin şema 

ile veya Venn gösterimi denir. 

 
 

 

  

  

Çözüm: 

A kümesinin elemanlarını içeren ve liste yöntemiyle 

gösterilen küme C seçeneğinde verilmiştir. Bu yüzden 

doğru cevap C dir. 

 

 


